
Rejsenotater fra 

PROVENCE - 1994. 

Af Jens Rostgaard Gjerløv. 

 

Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" 
og skal kun læses og opfattes som notater. 
 
De er skrevet før det blev moderne at have computer og andre hjælpemidler med på ferie og er 
derfor - meget naturligt - ikke så omfangsrige og ikke lige så "spændende" som rejsebrevene. 
 
Alligevel håber jeg, at de kan give et lille indblik i vores oplevelser og dermed være til 
inspiration, hvis man skulle få lyst til at besøge Frankrig.  
 
Skulle du få lyst til at se lidt billeder herfra - dog ikke i digital kvalitet - er der mulighed for det 
på følgende adresse: http://www.gjerlov.org/rejsebreve 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Marts 2012. 
 

 

 

1. dag, søndag den 11/9.  

Vi kører hjemme fra klokken 06:00 og har aftalt med en kollega, at vi skal følges ad gennem Tyskland. 
Det er meningen vi  skal mødes ved  færgen, men da vi ankommer, er der ingen at se. Det lykkes dem 
dog at nå frem og vi har en hyggelig - og hurtig - tur og følges ad lige til Freiburg. 

Derefter fortsætter vi selv til Sochaux, hvor vi skal overnatte og vi er fremme klokken 19:00.  

Vi har kørt 1132 km. 

 

 

 

2. dag, mandag den 12/9. 

Klokken 09:00 starter vi på en ny etape mod det sydfranske. Temperaturen er ca. 14ºC, men den 
stiger meget hurtigt, efterhånden som vi kommer syd på. Klokken 12:00 når vi Lyon og temperaturen 
er kommet op på 21ºC og det er overskyet. 

Da vi når L´Ardèche, er temperaturen kommet op på 28ºC, men det er stadig overskyet. Det er en 
pragtfuld oplevelse, at se Pont d´Arc og køre ad Gorges de L´Ardèche. Derfra kører vi videre langs vin 
vejen Rhone de Village, til Pont du Gard. Vi går øverst oppe! Utrolig flot. 



Derefter køber vi postkort og kører til Avignon, hvor vi uden problemer finder vores hotel. Nu er det 
blevet meget varmt!  

Vi har kørt 666 km. 

 

 

 

 

3. dag, tirsdag den 13/9.  

Vi kører mod Nyons. I Malaucène er vi tæt på skyerne og jeg prøver at tage et billede af det. Nyons 
viser sig, ikke at være nogen stor oplevelse - vi køber et par croissanter og skynder os videre mod 
Mont Ventoux. 

Det er en fantastisk oplevelse. Desværre bliver det skyet i samme sekund vi når toppen, så vi når ikke 
at tage billeder, men vi når til gengæld lige at se udsigten, som er utrolig flot. Inden vi startede 
"opstigningen" til Mont Ventoux, var temperaturen 18,3ºC, da vi nåede toppen var den kun 9,1ºC. 
1909 meters højde fornægter sig ikke! På vejen ned, på den anden side, ser vi mindesmærket der er 
rejst over cykelrytteren Tom Simpson, som omkom her, under Tour de France i 1967. 

Derefter går det mod Fontaine de Vaucluse, en pragtfuld tur i et øde område. Byen Vaucluse er 
ganske hyggelig, men meget præget af turisme og som ventet, er der ikke meget vand i la Fontaine.  

På turen hjem kører vi igen til Mont Ventoux, fordi vi kan se, der ikke er nogen skyer over bjerget. 
Denne gang lykkes det os i sidste øjeblik at få taget nogle billeder oppe på toppen, inden skyerne 
kommer væltende ind over os og igen er det et betagende syn. 

På vejen tilbage til hotellet, køber vi noget ´Ventoux vin´, som skal gemmes et par år, den glæder vi os 
til at smage. Jeg tager nogle billeder af et lille "slot" samt nogle blå kors ved Le Barroux. Det er nu 
25ºC, da vi når tilbage til hotellet i Avignon.  

Vi her kørt 337 km. 

 

 

 

 

4. dag, onsdag den 14/9.  

Efter en forrygende nat med masser af regn og torden, kommer vi først op klokken 09:00. Vi starter i 
Avignon, med at se St. Benezet broen. Den fra melodien: "Sur le Pont d´Avignon....", derefter ser vi 
den gamle bydel med pavepaladset og den flotte  have. 

Efter en kop kaffe, går turen til Arles. Vi finder langt om længe et P- hus og ser så alle de kendte 
steder. Klokken 15:00 drikker vi kaffe ved Langlois- broen, (den Van Gog gjorde berømt som maleri). 
Derefter kører vi mod Port St. Louis og tager med færgen over Rhone-floden, for at komme rigtigt op i 
Camargue, hvor vi ser både rismarker og flamingoer. 



Efter alt dette går det hjem til hotellet, som vi regner med er svært at finde, men det går nemt og 
klokken17:00 er vi indlogeret. Derefter går vi i Casino efter brød, så vi kan få os lidt aftensmad med 
tilhørende vin. Vi er jo - trods alt - i Frankrig!  

Vi har kørt 138 km. 

 

 

 

5. dag, torsdag den 15/9.  

Så er det dagen, hvor vi står tidligt op. Vi skal mødes med Annette og Tommy i Fréjus, hvor de er på 
ferie. Ifølge Annette og Tommy kommer vi en halv dag for sent!  Det viser sig at være en 
misforståelser mellem os, den franske dame som tog imod telefonbesked og Annette og Tommy. (Det 
er lige det dér med det franske!)  Nå, skidt.  De har selv spist al aftensmaden  i går og nu venter de os 
i dejligt solskinsvejr, med kaffe og morgenbrød - herligt. 

Vi har en dejlig dag i Fréjus, hvor Tommy er guide på en tur rundt i byen og vi slutter af med at handle 
ind i Casino til om aftenen, hvor vi skal have lidt godt at spise - og drikke. 

Vi har kørt 267 km. 

 

 

 

6. dag, fredag den 16/9.  

Vi kører fra Annette og Tommy tidligt på formiddagen. Da vi  kommer til Port Grimaud, handler vi først 
ind i Casino, derefter køber vi vin på kooperativet og så kører vi til campingpladsen, for at blive 
installeret. 

Vi er heldige med beliggenheden - 2. række med udsigt ud over bugten, så det er meget fint. 

Humøret er det dog så som så med. Grillen vil ikke som vi vil, på grund af fugtige kulbriketter og om 
natten fryser vi ret bravt og som kronen på værket, har vi temmelig kraftig blæst om natten.  Alt i alt 
temmelig surt! Og koldt og blæsende!   

Vi har kørt 40 km. 

 

 

 

 

 



7. dag, lørdag den 17/9.  

Da vi vågner næste morgen, er vejret nogenlunde. Vi får byttet os til en campingvogn i 1. række, så nu 
er vores udsigt endnu bedre - det hjælper lidt på humøret. Elisabeth ringer om formiddagen og det er 
dejligt at høre fra hende, for vi savner hende begge to. Senere på dagen ringer Aase for at høre 
hvordan det går, så vi kan fortælle hende, at vi holder en rigtig slappe-dag med solbadning, selv om 
det ikke er særlig varmt. 

 

 

 

8. dag, søndag den 18/9.  

En dag med truende skyer!  

Vi beslutter os for at køre en tur til Hyères, for at se nærmere på havnen og mulighederne for at 
komme over til Porquerolles.  Hjem igen!  Køber lidt flûtes! Sætter os ned på stranden og kigger på 
fiskerne. Solen holder sig stædigt væk, men vi nyder alligevel at være ude. Læser lidt! I går aftes 
opdagede vi, at vi ikke må grille med kul, så vi laver mad inden døre. Vi kan dog dufte, at andre griller, 
et eller andet sted! 

 

 

 

9. dag, mandag den 19/9.  

I dag vågner vi til sol fra en skyfri himmel, men det er dog temmelig koldt. Ikke mere end 9ºC! Vi 
tilbringer dagen med at tage sol. Om aftenen, klokken 17:00, kører vi en tur til St.Tropez - det er 
hyggeligt at være tilbage igen. Elisabeth ringer til os og igen er det dejligt at høre fra hende, for vi 
savner hende hver dag. I dag spiser vi sent og eftersom vejret er blevet lidt lunere, går vi en tur i Port 
Grimaud senere. Det bliver også dagen, hvor der bliver skrevet postkort - 24 stk! 

 

 

 

10. dag, tirsdag den 20/9.  

For første gang føles det nogenlunde lunt udenfor her til formiddag og vi kører til Casino og handler 
ind. Da klokken bliver 14:30 forsvinder solen og det begynder at regne! Vi beslutter os for at køre en 
tur til Grimaud, en rigtig flot, gammel by med en flot slots-ruin, oppe på toppen af det lille bjerg, byen 
er bygget på. På vejen tilbage til campingpladsen, handler vi vin i kooperativet. 

 

 



11. dag, onsdag den 21/9.  

Det øsregner, så vi beslutter os for at køre til Aups, for at se på Provence-stoffer. Turen er skøn, selv 
om det regner og blæser. Helle finder noget flot stof, som desværre ikke er så bredt som hun kunne 
ønske sig, men hun håber dog det går an. 

Sidst på eftermiddagen kører vi i centeret, hvor vi køber nogle flotte t-shirts. Om aftenen oplever vi, at 
temperaturen pludselig stiger til 18ºC, med en hård brænding, men ingen vind! 

 

 

 

12. dag, torsdag den 22/9.  

Det har været en forfærdelig nat, med en ubeskrivelig storm. Jeg måtte ud og beskære busken 
udenfor i løbet af natten, fordi den stod og bankede mod campingvognen. Om morgenen er det 22ºC, 
men stadig meget blæsende. 

Vi kører til Grasse, hvor vi er fremme klokken 11:30, for at se parfumefremstilling hos Fragonard. Jeg 
køber 5 parfumer til Helle. Turen til Grasse går via Corniche  l´Esterel (langs kysten) - hjemturen går 
ind i baglandet via Bagnols-en Forêt. Det er også en meget flot tur og det er varmt inde i landet. Da vi 
kommer tilbage til campingpladsen, er klokken 15:00 og temperaturen ca. 25ºC og det er stadig meget 
blæsende. 

Franskmændene selv, er meget imponerede over det oprørte hav, som er fyldt med surfere!  Men, det 
er ved at være deprimerende med blæsten. 

 

 

 

13. dag, fredag den 23/9.  

Igen en nat med uvejr! Her til morgen er strømmen gået til det hele (det skete formodentlig allerede en 
gang i løbet af natten) og vi bestemmer os til at køre hjem til Danmark! 

Klokken 11:30 er vi færdige med at pakke bilen og venter kun på, at Tony skal komme og syne 
campingvognen, så vi kan komme af sted. De har lovet os, at vi får pengene for den 3. - og sidste - 
uge tilbage, de sender dem til os og det er jo meget flot. Derefter kører vi i Casino og vin kooperativet 
og da vi er færdige med det, regner det igen. Nu går det hjemad! 

Klokken 15:00 er vi nået nord for Avignon, hvor vi får en kop kaffe og en croissant. Det øser fortsat 
ned!  Klokken 18:00 er vi nået igennem Lyon og kort tid efter er der kø på motorvejen. Det var der i 
øvrigt også gennem Lyon! Klokken 21:00 når vi frem til Sochaux, trætte og beskidte.  

Vi har kørt 772 km. 

 

 



14. dag, lørdag den 24/9.  

Vi vågner før vækkeuret, så klokken 06:15 er vi klar til at køre fra Sochaux. Vi tanker for de sidste FF-
mønter inden Muhlhause og klokken 07:00 passerer vi grænsen til Tyskland. Klokken 08:00 når vi 
Bühl nord for Offenburg, hvor vi tanker og spiser morgenmad. Klokken 12:15 når vi til Sesen syd for 
Hannover, hvor vi tanker igen og spiser pølser. 

Der begynder så småt at blive kø på autobahnen, så efter at have drukket kaffe, vælger vi at dreje fra 
ved Soltau Ost og køre væk fra autobahnen,  indtil vi er omkring Lübeck, hvor vi så fanger den igen  
klokken 17:00. 

Da vi kommer til Puttgarden er vi heldige og kan køre direkte ombord på færgen, som sejler kl. 18:15. 
Da vi er vel hjemme ca. klokken 20:30, slutter vi af med at spise på Olympiske Cantina sammen med 
Elisabeth.  

Vi har kørt 1171 km. 

 

 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Marts 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


